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CARNAVALSVERENIGING
DE KLEIBAKKERS HAALDEREN

ZALENCENTRUM

DE KOLK
Bruiloften en partijen, diners, koude buffetten,
vergaderingen, koffietafels en meer
goede keuken, prettige bediening, betaalbare prijzen
zalen beschikbaar van 20 tot 300 personen
Van der Mondeweg 9, 6685 BK Haalderen, 0481-461397
www.zalencentrumdekolk.nl

Rotary Lingewaard-Bemmel www.rotary.nl/lingewaardbemmel
Wat wij doen

Als serviceclub Rotary Lingewaard Bemmel zetten we ons in
voor de maatschappij.
Rotary helpt lokaal, nationaal en internationaal.
Op lokaal niveau organiseren wij bijvoorbeeld jaarlijks een
Midwinterdiner voor alleenstaande 55-plussers in Lingewaard.
Verder helpen wij mee met:
Voedselbankactie
Wandelen voor Water
Tientje voor Taal
Linge– of Waaljutten
Sinterklaaspret, Sinterklaasintocht
Jeugd exchangeprogramma’s
Lingewaard Natuurlijk: wilgenknotten
Benefiet masterclass in de theaterkerk

Gemoedelijk, nieuwsgierig

dienstbaar.

BAKKER

•
•
•
•
•
•

Vloeren
Raamdecoratie
Horren
Gordijnen
Rolluiken & Zonwering
Shutters

Van der Mondeweg 31, 6685 BK Haalderen
0481-461615 • www.decokaybakker.nl

Kaandorp
interieurbouw

Voor al uw interieur op maat
Kasten
Keukenrenovatie
En meer... voor elk budget!

Contact

Nijverheidstraat 65B, 6681 LN Bemmel
06-27021001 / 06-54321042

Bezoek onze website

www.kaandorpinterieurbouw.nl
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Foto's
Nog even terug naar vorige seizoenen? Bekijk de
foto's op onze website en social media.

Website en Facebook
Op www.cv-de-kleibakkers.nl vind je alles over
onze vereniging. Van het laatste nieuws en foto’s
tot een overzicht met alle eerdere prinsenparen.
Of ga naar onze Facebook- of instagram pagina:
www.facebook.com/CV.De.Kleibakkers/
www.instagram.com/cv_de_kleibakkers/

Adverteerders
In dit boekje vindt u advertenties van bedrijven uit
Haalderen en omgeving. Zij dragen onze vereniging
een warm hart toe én maken dit boekje mogelijk. Dank
daarvoor!

Informatie

Verenigingsinfo
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Het Pottekiekertje
is een uitgave van
carnavalsvereniging De
Kleibakkers uit Haalderen
en verschijnt jaarlijks. Zie
achterin dit blad voor
de redactie, het bestuur
en een overzicht van
commissies.

de voorzitter

Wat een jaar!
Dit hadden we vorig jaar nooit gedacht een heel
jaar zonder Carnaval. Toch is het gebeurt. Alles
voorbereiden maar uiteindelijk niets kunnen
uitvoeren. Covid blijft ons, maar ook iedereen
parten spelen. We leven mee met diegene die
hierdoor direct of indirect getroffen zijn/worden.
Prins Twan de Spanningzoeker en Prinses Jolanda
hadden een mooiere periode als Prinsenpaar
verdiend. Zij hebben zelfs hun periode met 1 jaar
verlengt, met de hoop dat er weer meer zou
kunnen.

en betrokkenheid bij alles binnen en buiten onze
vereniging! Samen met Gerie hebben jullie je altijd
voor meer dan 100% ingezet. Jullie gaan het nu
wat rustiger aan doen. Gelukkig blijven jullie
betrokken en nemen zitting in de Senaat.
De oud ijzer actie, weliswaar niet in oktober maar
alleen in april, is op aangepaste wijze, wel door
gegaan. Door flexibel te zijn en de medewerking
van de bewoners van Haalderen kon dit
coronaproef.

Wij, als Haalderen, hebben ze niet eens kunnen
bewonderen tijdens een optocht! Gelukkig
hebben we, in hun eerste jaar, nog wel met hen
het licht uit kunnen doen.

Ook de oliebollen actie hebben we zo vorm
kunnen geven. Weliswaar helaas niet door zelf te
bakken, maar toch. Het bezoek aan de Jongste- en
Oudste inwoner van Haalderen heeft, met
vertraging, plaats kunnen vinden.

De Meisjes van de Dansgarde "de Kluutjes", nu wel
trainen, dan weer niet, maar geen enkel optreden
kunnen doen.

Mijn waardering gaat uit naar iedereen, die
ondanks alles, toch hun schouders er onder zetten
en blijven doorgaan.

Voor hen die bouwen aan een wagen, of een
loopgroep, alle inspanningen waren voor niets. We
denken ook aan onze feestburcht, Zalencentrum
De Kolk . Niet alleen de carnaval kon geen
doorgang vinden, vele andere leuke evenementen
moesten worden afgeblazen.

Op het moment dat ik dit schrijf is het nog steeds
niet duidelijk of we in Februari “gewoon” Carnaval
kunnen vieren.

Toch hebben we als vereniging niet stil gezeten
dit jaar. Inmiddels heb ik het stokje overgenomen
van Anja. Anja, dankjewel voor je tomeloze inzet

Wij als vereniging gaan er voor.
Tot ziens in onze feestburcht.
ALAAFFFFF

Jaan Verwaaijen
2022 POTTEKIEKERTJE
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Komme troane
dan gaon we,
Tja…. wat kun je nu schrijven na een periode waarbij er geen carnaval
gevierd kan en mag worden. Eigenlijk had hier nu een prachtig enthousiast
stuk kunnen en moeten staan van de nieuwe prins die afgelopen november
onthuld was. Waarbij hij en zijn prinses allerlei nieuwe en leuke dingen
hebben meegemaakt.
In plaats daarvan mogen wij nog een keer een stukje in ons mooie clubblad
schrijven. Inmiddels hebben wij de dubieuze eer, dat we het langst zittende
prinsenpaar van het Baggergat mogen zijn. Op 11 November 2021 hebben
wij samen vol goede moed het prinsenbord weer aan ons huis bevestigd.
Hopend en vooruitkijkend op een mooi carnavalsseizoen.
Echter werd deze hoop al snel getemperd door nieuwe maatregelen
waardoor de opening van het nieuwe seizoen niet door kon gaan. Wij
hopen oprecht dat we in februari iets van carnaval kunnen vieren. De
vooruitzichten zien er niet goed uit, maar we houden hoop.
Het gaat goedkomen en dan gaan de kleibakkers er weer voor. Voor nu
vragen we u, let op uw gezondheid pas op uzelf en uw naasten en als het
weer kan gaan we d’r voor.
tekst TWAN EN JOLANDA
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foto’s EVELIEN KAANDORP

»
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Dan sluit ik af met de text van het refrein van het Limburgse carnavalsliedje, “komme troane dan
gaon we” zo was het…….op dinsdag 25 februari 2020 tijdens de afsluiting van ons laatste carnaval.

Kômme traone, dan gaon we nao hoés en iërlik gezag,
is det letste ’t vetste moment, dinsdaag rônd middernach.
Nog eine kiér zinge veurdet,
de prins ôs vertelt: gangk naor bed.
En dan druim ik ein jaor, van wie ’t oëit waas,
van det leedje, dae nach, van dich en mien glaas.
Alle mutse geklemp in de voés,
kômme traone dan gaon we nao hoés.
Met vriendelijke groeten en 3x alaaf,

Prins Twan de Spanningzoeker
en Prinses Jolanda
8
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De president
Ooit waren wij, William en Roy samen Prins en President in ’t
Baggergat. Drie seizoenen geleden.
Twan werd opvolger van William, zoals dat gaat na twee
seizoenen voor een Prins om opgevolgd te worden. Roy kondigde
zelf binnen de vereniging al aan dat, na 7 mooie seizoenen, ook
mocht worden uitgekeken naar een opvolger als President.
Daar begon een kleine puzzel. Er waren bij gezellige
onderlinge overlegjes al onderlinge wensen uitgesproken
en zo was er sprake van een puzzel die al vrij snel in elkaar
viel. William wordt de opvolger van Roy!
Roy kan op mooie seizoenen terugkijken met dus niet
alleen William & Hanneke als prinsenpaar waar hij als
President naast stond. Maar ook met Edwin & Esther en Erwin
& Eleny kijkt hij terug op prachtige jaren!
Voor William komt er een start in november als President met
Twan & Jolanda naast zich als Prinsenpaar.
Iets waar William zeer naar uitkijkt! Een corona-vrij seizoen zou
wel heel erg lekker zijn voor de gehele vereniging!
Namens ons als (toekomstig en scheidend) Presidenten, maar
ook zeker namens de hele vereniging gesproken, hopen we dat
deze vooruitzichten ook echt werkelijkheid mogen worden…
Want dan vieren we eindelijk weer (corona-vrij) carnaval, met
een biertje bij de Lingewaardse Sleuteloverdracht, met een
Pubquiz op de maandagavond van Betty Paul en een showdans
op bijvoorbeeld de zaterdag en dinsdag van ‘onze meiden’ van de
Dansgarde. Dus hopelijk tot snel!

Roy Demon & William Jansen

2022 POTTEKIEKERTJE
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De raad
Het jaar 2021 was weliswaar zonder Carnaval, maar wellicht heb
je wel mijn advies van vorig jaar opgevolgd en heb je een paar
Carnavalskrakers opgezet, gehost met je gezin door de huiskamer
en de polonaise buiten gelopen. Uiteindelijk moet je zelf de sfeer
brengen, zeker in deze tijd…
Geniet van de kleine dingen, dat doen wij ook! Zo hebben we
genoten van de oliebollen en oud ijzer actie. Zelf heb ik de momenten
van 2019 nogmaals bekeken op Facebook en teruggedacht aan de
leuke momenten. Want wat was het gezellig! Weet je nog?
Laten we hopen dat er in 2022 een nieuwe variant van het Corona
virus komt; de “Alaaf” variant bijvoorbeeld. Een variant die de
Carnaval door je bloed laat stromen, eentje waar je niet ziek van
wordt maar waar je automatisch van gaat hossen. Daar zijn wij
allemaal tegen bestand.
Prins Twan de Spanningzoeker en Jolanda zijn nog steeds ons
prinsenpaar. De spanning hebben ze zeker tot ons gebracht; wel
of geen Carnaval, pfff… hadden ze niet een ander soort spanning
kunnen verzinnen? Bijvoorbeeld een waarbij je denkt, doe nog maar
één drankje, en nog eentje, nou, de laatste dan…
Een grote dank aan iedereen die onze Carnavalsvereniging is
blijven ondersteunen, hopelijk kunnen we ook dit jaar weer op jullie
rekenen.
Mocht de Carnaval ook in 2022 niet plaats vinden, want ja op dit
moment is dat nog een groot vraagteken, dan blijft mijn advies
staan: zet een paar Carnavalskrakers op en hos met je gezin door
de kamer, ga naar buiten en neem het maximaal toegestane aantal
personen mee. Loop de polonaise en maak het op je eigen manier
gezellig.
Hopelijk tot snel!!

Camiel van der Horst
Raad van 11
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Het secretariaat
Zoals ze in het Engels zeggen: “Big shoes to fill” Oftewel: Grote
schoenen om te vullen.
Jazeker, we moeten beginnen met het bedanken van Renate, die
een decennium het secretariaat heeft gerund van deze gezellige
club. Respect en dank is op zijn plaats.
Toen Renate aan deze klus begon was het Pottekiekertje een
kleurenblaadje omdat het voorblad gekleurd papier had. En nu
ligt er een prachtige glossy. Dat is denk ik een mooi voorbeeld dat
laat zien wat er door de club (ondersteund door een uitstekend
secretariaat) allemaal is bereikt.
Hallo allemaal, ik ben Eric Jan Cools. En ik heb voor de komende
tijd het secretariaat overgenomen. Ik woon nu al best een tijdje
in het prachtige Haalderen, in de polder, en ik wil hier ook nooit
meer weg. Het is best lang geleden dat ik ooit werd gevraagd om
bij de Raad van 11 aan te schuiven. En ik heb daar bijna nooit spijt
van gehad, haha.
Een vereniging maak je samen, een dorp maak je samen en ja,
Haalderen leeft! Al is het wel op een laag pitje met dank aan een
niet nader te noemen virus. Met dank aan dat virus is de wereld
ook weer iets digitaler geworden. Gelukkig zijn we al jaren online
aanwezig via Facebook, Instagram en ook via onze website. Maar
nu kun je op onze website ook een kalender vinden en daar staan,
buiten onze normale activiteiten, ook de bestuursvergaderingen
op. Want onze club is van de leden en als jullie iets willen
inbrengen dan kan dat altijd. Je kunt ons mailen, maar ook via de
website contacteren.
Een mooi voorbeeld hiervan is het volgende; gedurende de
afgelopen tijd zijn er overal zolders opgeruimd en zo zijn er weer
wat oude Pottekiekertjes opgedoken. Deze Pottekiekertjes
zullen we voor jullie allemaal beschikbaar maken via onze
website. Leuk al dat digitaal, maar we zijn allemaal mensen. En
we kijken ernaar uit om elkaar weer te kunnen ontmoeten. Geniet
van jullie familie, vrienden en het carnavalsfeest en we zien jullie
graag weer terug in zalencentrum De Kolk!
Blijf gezond en tot binnenkort!

Eric Jan Cools
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De penningmeester
Het is weer tijd om een stukje te schrijven voor in dit mooie
boekje.
Ik had heel graag een ander stukje geschreven over afgelopen
jaar maar helaas weten we allemaal de reden waarom dit niet kan.
Ondanks dat er geen gehos was hebben we niet stil gezeten
en kan ik als penningmeester eigenlijk positief terug kijken op
afgelopen jaar.
Mijn dank gaat uit naar de Topsponsors en sponsors, de mensen
die het oud ijzer hebben opgespaard, oliebollen hebben gekocht
en mensen die ons een gift kwamen brengen. Dankzij jullie
kunnen we het Pottekiekertje weer rondbrengen en ook de vaste
lasten betalen.
Ook hebben we meer ruimte om het carnaval te organiseren en
er een leuk feest van te maken, helaas weten we op het moment
van schrijven nog niet of carnaval vieren mogelijk zal zijn. Maar
mocht u ideeën of tips voor ons hebben betreft de carnaval dan
horen wij die natuurlijk graag,
Op onze website vind u het contactformulier waarop u uw
idee/tip kan invullen. We kunnen natuurlijk niet beloven of we
het kunnen uitvoeren maar we zullen zeer zeker kijken of het
haalbaar is.
Ook wil ik onze vrijwilligers bedanken, ondanks dat er niet gehost
mocht worden stonden ze toch weer klaar om te helpen met de
acties.
Ik hoop dat we snel weer een feestje met elkaar kunnen vieren in
zalencentrum de Kolk.

Hanneke Jansen - Van den Dam
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Friet Hete Kip
€ 7,75

 

 
 

Friet Shoarma
€ 7,75





 
 

André Hendriksen

Info@hendriksenklomp.nl
www.hendriksenklomp.nl
06 54 22 88 60

Friet Pulled Pork
€ 7,75







Rijbewijs B
Rijbewijs BE
Opfriscursus
Theorieles

Jansen
Schilderwerken
Tel.: 06-30735417
buitenschilderwerk

binnenschilderwerk | wand & plafond afwerking

ADVERTEREN BIJ DE KLEIBAKKERS
Hier had uw advertentie kunnen staan.
Doet u volgend jaar mee?
Informeer vrijblijvend naar de
mogelijkheden bij ons secretariaat.
Zie pagina 36 voor onze contactgegevens.

Sinds 1988 een bijzondere plek
in Haalderen.
Kolkweg 5A, 6685 BC Haalderen
0481 - 464409
info@dorpshuisdetichel.nl / www.dorpshuisdetichel.nl

Tel: 06 55 75 79 92
Mail: info@bouwbedrijfmeijs.nl
Website: http://www.bouwbedrijfmeijs.nl

®

Hogezandsestraat 7, 6685cj haalderen
06-81731736

Hoekkiescatering
uw adres voor
partypannen
Voor elke gelegenheid hebben
wij de gepaste catering!

Bestel via Whatsapp of bel
0681902431
Afbeelding: Adonyi (Pexels)

Schoen- en sleutelservice
Deken Dr. Mulderstraat 2B
6681 AB Bemmel
0481-465459
https://www.facebook.com/
schoenensleutelservicehuting/

Er is een tijd van komen
en een tijd van gaan
En de tijd van gaan is aangebroken.
Bedankt voor al het vertrouwen die ik van
u kreeg. Ook bedankt voor alle kansen
die op mijn pad kwamen. Van prinses tot
secretariaat. Ik heb alle kansen met beiden
handen aangegrepen. Ik heb ontzettend
veel lol gehad, en ontzettend veel geleerd.
Het was een tijd om nooit meer te vergeten.
Maar na twintig jaren bestuurslid,
waarvan acht jaren voorzitter hebben
we een opvolger voor mij. Namelijk Jaan
Verwaayen. Ik wens Jaan, maar ook het
hele bestuur veel succes, maar vooral veel
lol toe. Doordat er een goede opvolger voor
mij is, wordt het voor mij ook makkelijker
gemaakt om te stoppen met haast alle
werkzaamheden. Manlief en ik treden toe
tot het Senaat.
Het Senaat is voor oudgediende en we
hebben er zin in om met onze oude maatjes
weer te feesten. En we blijven samen met
Stiwan en Evelien prinsenkeuzecommissie
de bemannen. Dus u bent nog niet van
mij af, we blijven elkaar zien. Tot wanneer
weet ik niet. Hopelijk weer snel.
En ik eindig met mijn woorden:
De liefde blijft

Anja Verhoeven

(ex voorzitter CV de Kleibakkers)
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De
Kleikluten
Even voorstellen !!!

Dit jaar kijken we terug op een raar jaar.
Voor de optocht hoefden we niets te bedenken,
want de pakken van het jaar daarvoor lagen nog
ongebruikt klaar. En ook nu mochten ze niet aan.
Zelfs carnaval vieren kon niet… geen jaar dus om
over te jubelen.

Wij zijn op dit moment een groepje dames,
partners van steekdragenden en dames die een
actieve rol hebben binnen de vereniging.

Maar dat geeft ook de mogelijkheid om te
reflecteren. En aangezien de damesgroep kleiner
werd willen we graag wat veranderen. Een goed
moment om een nieuwe frisse start te maken!

Wij vieren gezamenlijk carnaval en daar waar
nodig ondersteunen wij onze partners. Dit doen
we op verschillende manieren: Door de zaal te
versieren, of door te zorgen dat er zeker één
loopgroep in de optocht is.

Daar zijn we nu mee begonnen en wij hopen dat
daar binnenkort al iets zichtbaar van zal zijn. Naast
de Raad van elf, zal er altijd een gezellige groep
dames aanwezig zijn in de zaal. Dit helpt carnaval
tot een gezellig feest te maken voor klein en groot.

Maar ook door leiding te geven aan de Kluutjes en
Prinsengarde, actief te zijn bij de jeugdcommissie
of op een andere manier actief te zijn binnen de
vereniging.

De Kleikluten

Lieve allemaal.
Carnaval met een vraagteken? Toch niet voor de
tweede maal. Een feest waarnaar je uitziet, dat kan
toch zomaar niet. Corona, corona, corona, wat doe
je ons allemaal aan.

Oudste
inwoner

Marietje Verhagen

Bewegingsvrijheid en dat uitje moeten we dat
allemaal laten gaan? Die anderhalve meter afstand,
en mondkapje steeds bij de hand. Knuffelen is uit den
boze, krijg je niet voor elkaar, en zonder mondkapje
ben je een gevaar. Waarom duurt het toch zolang?
Corona heeft ons nog steeds in de tang.
Als iedereen zich aan de regels houdt vieren we weer
karnaval als van ouds. Dan kunnen we elkaar weer
verwarmen met onze armen om elkaar.
Een fijn feest voor allemaal .

Lieve groeten, Marietje

2022 POTTEKIEKERTJE
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Groeten uit
Haalderen
Carnavals duo Roland &
Peter
Beste carnavalisten uit Haalderen. Door de
carnavalsvereniging zijn wij benaderd om
een stukje over onze carnavals ervaring te
schrijven in dit Pottekiekertje. Als buurman
en buurman doen wij inmiddels al zo’n 20
jaar mee aan de optocht in Haalderen.
Peter brengt zijn creatieve gevoel mee uit
Angeren, waar hij jaren lid was van een
succesvolle carnavals groep. Roland is
daarentegen weer heel erg handig en hielp
al vroeg in zijn jeugd mee bij het bouwen
van grote praalwagens hier in Haalderen.
Ons motto is vaak hou het klein en simpel,
maar duidelijk en begrijpelijk voor iedereen
en heb zelf veel schik met het meedoen
en alle voorbereidingen. Dit leid vaak tot
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de eerste prijs bij de paren, maar er doen
ook maar weinig paren mee in de optocht
van Haalderen. Het ene jaar houden we
het heel simpel met bouwen en andere
jaar pakken we groter uit. De aller eerste
keer besloten we pas op zaterdagmiddag
om mee te doen. Wanneer we wat groter
hebben gebouwd en uitgepakt, vinden
we het ook geweldig om aan de verlichte
optocht in Gendt mee te doen.
Wij hopen dat er meer mensen in
Haalderen aan de optocht mee gaan doen
(mocht deze dit jaar doorgaan), al is het
maar als duo of paar!
Fijne dolle dagen allemaal en de groeten
van Roland en Peter.

Roel en Peet

Beste dorpsgenoten,
Wij als vriendengroep zijn gevraagd
om een stukje te schrijven voor het
Pottekiekertje.
Wij lopen al een aantal jaar mee met
de optocht in het Baggergat. Eerst met
een wagen, maar doordat er weinig
bouwruimtes zijn we doorgegaan als
loopgroep.
Met de wagen hadden we het thema Toy
Story, hiermee hebben we met de verlichte
optocht in Gendt zelf de 1e prijs in de
wacht gesleept. Als loopgroep hebben we
meegelopen met het thema Hoe kom je
erop, en onze eigen favoriet onze mooie
forumule 1 wagen. Ook daar hebben we
een mooie1e prijs mee behaald.

Ook als er een thema avond is op de
zaterdag, doen wij als groep ook altijd
graag mee.
We hopen dat we er de volgende carnaval
toch weer en feest van gemaakt kan
worden. Dan zijn wij er zeker weer bij.
Wij wensen iedereen een positief (negatief)
carnavals seizoen 2022.
Met vriendelijke groet,

C.V. Heumensoord

Onze laatste keer hadden we het thema
corona, niet wetende nog hoeveel inpact
dit op de maatschappij zou hebben en nog
heeft. Door het slechte weer werden de
optochten door het hele land afgeblazen,
maar wij hebben toen onze eigen verkorte
optocht gelopen. Hiermee hadden we zelfs
omroep Gelderland gehaald.

2022 POTTEKIEKERTJE
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Uit de oude doos, 'de
Kluutjes'
Een
jaar
na
de
oprichting
van
Carnavalsvereniging De Kleibakkers in
1983 werd een eigen dansgarde in het
leven geroepen. Sindsdien verzorgen de
‘Kluutjes’ ieder seizoen een geheel nieuw
optreden voor eigen publiek. Af en toe wint
de dansgarde zelfs prijzen elders in de
regio.

Ook werd er voor de dansgarde een
gardecommissie opgericht die bestond uit één
bestuurslid, dat was toen Mirjam Groothuizen.
Kleedsters;
Annelies Roelofs en Nelly
Janssen, zij zorgde voor de showkleding en
dat de gardejurkjes vermaakt werden door de
coupeuse en trainsters. Zelfs Lies de Wijse
heeft geheel vrijwillig voor alle meisjes geheel
nieuwe gardepakjes gemaakt. In de loop der
jaren is er verloop geweest van trainsters en
gardemeisjes.

Dansgarde “De Kluutjes 1985”
Van links naar rechts achterste rij:
Birgit Puntman, Clarinda Boerboom, Angelique Peters, Janneke Joosten,
Bianca Reijmers, Jose Veldman, Yvon Puntman, Jolanda Puntman
Van Links naar rechts voorste rij:
Simone Maassen, Nicole van Swaay, Astrid Maassen, Jessica Joosten,
Brenda Veens

De trainingen vonden één keer per week
plaats in Parochiehuis de "Blauwe Pan" of in
zalencentrum “De Kolk”. Er werd dan getraind
voor een gardedans en deze werd tijdens de
pronkzitting gepresenteerd. In november werd
er begonnen aan de showdans wat meestal
een musicalthema had. Zo werden er dansen
gemaakt met de thema’s: Een Poppenkraam,
Thriller van Michael Jackson, Grease, De
musical Annie, De Tovenaar van Oz.
De showdans werd gedanst tijdens de carnaval
samen met de gardedans. Na de carnaval
werd er weer nieuwe muziek uitgezocht en
opgenomen op een cassettebandje en met een
nieuwe gardedans begonnen.
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Dansgarde “De Kluutjes 1996”
Van Links naar rechts achterste rij:
Judith van Swaay, Kluutje, Pieta Braam, Anneke Wigman, Judith Spanbroek,
Carola Roelofs, Kluutje, Karin Aarntzen
Van Links naar rechts voorste rij:
Jenny Leijser en Tara Braam

De dansgarde heeft onder andere training
gehad van Jolanda en Birgit Puntman, Lidia
Berns, Leo van Heumen, Astrid Maassen,
Ingrid Laracker, Miranda van Beusichem en
Corina Wismans. Renate Laracker (vanaf
1998) en Jenny Leijser (vanaf 2007). Het
grappige is dat Renate zelfs nog training heeft
gegeven aan Jenny.
Vaak zijn meisjes zo enthousiast dat de liefde
voor de dansgarde blijft. Renate heeft zelf

stof voor de kleding, poncho’s, enzovoort.
De opbouw van het seizoen is ongewijzigd,
de gardedans tijdens de pronkzitting en de
showdans met de carnaval.

Dansgarde “De Kluutjes” De Garde 2008
Van Links naar rechts achterste rij:
Maartje Hendriks, Rosa Bosveld, Eva van Zadelhoff, Nienke Lentjes, AnneFleur Wismans, Joyce Coenders en Vera Laracker
Van Links naar rechts in spagaat:
Jessie Vermaassen en Fleur Hubers

bij de eerste Kinkeltjes gedanst bij CV de
Geintrappers in Bemmel. Ook hebben Simone
en Astrid Maassen en Clarinda Boerboom zelf
ook training gegeven aan 'de Kluutjes'.
In de 10 jaar na oprichting is een hoop
gebeurd, Anja Verhoeven vertegenwoordigd de
dansgarde in het bestuur en de verantwoording
van de kleding ligt bij Helma Leijser en Miranda
Brugman. Renate Laracker is als enige nog
overgebleven en zij geeft nu samen met Jenny
Leijser training aan 2 groepen, de Garde en de
Prinsengarde. Ze trainen in de gymzaal van de
basisschool.

Prinsengarde 2008
Van Links naar rechts achterste rij:
Mandy van Aalten, Sharon Reijmers, Mirna Reijmers en Britta Reijmers
Van Links naar rechts middelste rij:
Sylvana Hoogmoed, Lissa Reijmers, Jacky Janssen en Annick van Moerkerk
Van Links naar rechts in spagaat:
Lesley Paul en Marloes Hubers

De Dansgarde heeft gardejurkjes in de kleuren
van carnavalsvereniging, bordeaux en wit,
gemaakt door Anny Wismans.Zij zorgt ervoor
dat de meisjes er netjes uitzien tijdens de
officiële gelegenheden. Zo is de dansgarde
door verschillende sponsoren geholpen om dit
mogelijk te maken, nieuwe laarsjes, petticoats,

Dansgarde 2010
Bovenste rij v.l.n.r; Lesley Paul, Mandy van Aalten, Sharon Reijmers,
Jacky Jansen, Mirna Reijmers, Anouk van Moerkerk, Britta Reijmers, Lissa
Reijmers, Marloes Hubers en Sylvana Hoogmoed
Middelste rij v.l.n.r.: Anouk Weijers, Puck Lentjes, Fleur Hubers, Sterre
Laracker, Denise Coenders, Lianne Maassen, en Jessy Vermasen,
Voorste rij v.l.n.r.: Vera Laracker, Filou Abbink en Inge Maassen

De tijd heeft alles wel een stuk veranderd, zo is
de muziek makkelijker te vinden op Internet en
een stuk moderner en sneller geworden. De
cassette heeft plaats gemaakt voor cdtjes. Éen
keer per er jaar doen wij mee aan het Dansgala
in Lingewaard, dit is een danstoernooi verzorgd
door CV de Geintrappers, voor dansgroepen
uit de regio en er is deelname van alle
carnavalsverenigingen van de gemeente
Lingewaard. Hiervan hebben wij al diverse
keren prijzen mee naar huis mogen nemen.
De meiden zijn allemaal dol enthousiast en
bedenken samen met de trainsters de muziek
en de dans en eventueel ook de kleding. Dit
geldt voor de garde en showdans.
Sandy van Ingen, Ester Schouten en Filou
Abbink zijn op dit moment de trainsters van de
Dansgarde.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan eens
naar ons kijken tijdens de carnavalsdagen
in Zalencentrum De Kolk in Haalderen. Wil
je graag meedansen? Je kunt je aanmelden
via de trainsters of mailen naar: cv-dekleibakkers@gmail.com.

2022 POTTEKIEKERTJE
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Dansgarde 2012
Bovenste rij v.l.n.r.: Lissa Reijmers, Vera Laracker, Quincy Alofs, Nienke
Weijers, Romy Sweers, Jacky Jansen, Anne Artz, Nienke Lentjes, Annie
Wismans, Sylvana Hoogmoed
Middelste rij v.l.n.r.; Laura Wismans, Birgit Weijers, Kim Vernooij, Selena
Arntz, Inge Maasen, Demi Plönes, Lianne Maasen en Filou Abbink
Voorste rij v.l.n.r.: Imke van Leeuwen, Britt Weijers en Sterre Laracker

Dansgarde 2014
Bovenste rij v.l.n.r.: Lissa Reijmers, Sylvana Hoogmoed, Vera Laracker, Jacky
Jansen, Anne Artz, en Romy Sweers
Middelste rij v.l.n.r.: Maaike Cools, Imke van Leeuwen, Sterre Laracker, Laura
Wismans, Kim Vernooij, Quincy Alofs en Lianne Maasen
Voorste rij v.l.n.r.; Inge Bouman, Ruth Kroezen , Anne-Laura Uiterwaal en
Jente Coesmans

Dansgarde 2017
Achterste rij v.l.n.r.; Romy Sweers, Vera Laracker, Kim Vernooij, Laura
Wismans, Sterre Laracker, Maaike Cools, Lianne Maassen
Middelste rij v.l.n.r.; Lynn Reijmers, Anne-Laura Uiterwaal, Ruth Kroezen,
Jente Coesmans, Isa Bouman, Danique Brous
Voorste rij v.l.n.r.; Ilse Vernooij, Luna Timmermans, Kyara Otemann, Tara
Nieuwenhuis, kluutje, Nilusha Weijers en Noa Arends
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Dansgarde 2019
Bovenste rij v.l.n.r.: Noa Arends, Ruth Kroezen, Jente Coesmans, Isa
Bouwman, Annelaura Uiterwaal, Maaike Cools
Middelste rij v.l.n.r.: Isabella van Kreven, Amy van Ingen, Lynn van
Hoogstraten, Sterre Timmermans, Tara Nieuwenhuis, Luna Timmermans
Voorste rij v.l.n.r.: Indy Arends, Tess Bakker, Iris Huisman, Jill Strick

Generale repetitie november 2021
toch nog een keer kunnen dansen in de Kolk

»
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Kleurplaat voor de kleintjes
(of de jong van hart)
2022 POTTEKIEKERTJE
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op onze website hebben we oude
pottekiekertjes die je digitaal
kunt doorbladeren.
via de qr code ga je direct naar de pottekiekertjes

28
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Sulky 6e, 3892 AJ Zeewolde
036-523 48 98 • www.nijdak.nl

De jeugd heeft
de toekomst

Hoi, ik ben Marcia Verwaaijen. Sinds een tijdje
zit ik bij de jeugdcommissie. Ik heb altijd een
connectie gehad met carnaval en heb het
dus erg naar mijn zin bij de jeugd.
Normaal gesproken blikken we in dit stukje
terug op het afgelopen carnavalsseizoen,
maar door Corona hebben we deze niet
gehad. Wel hebben we voor de jeugd een
kleurwedstrijd gehouden. Waarbij we hele
mooie kleurplaten hebben gezien.
Wij hadden ons in 2020 natuurlijk wel
voorbereid op een carnavalsseizoen. De
ideeën die we toen hebben bedacht zullen
dus worden verplaats naar de eerst volgende
carnaval.
Het grootse idee wat wij hebben is een jeugd
prinsenpaar, want die hebben we al wat jaren
niet meer gehad. Ben jij of ken jij iemand
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Voor: Marcia Verwaaijen, Rox Driessen-Kok, Lisa Fölker.
Achter: Eric Jan Cools, Jaan Verwaaijen, William Jansen.

die graag jeugd prins of prinses zou willen
worden. Laat het ons weten.
De andere ideeën hebben vooral te maken
met het hossen, dansen, springen, verkleden
en plezier hebben. Kort gezegd een jeugd
carnaval die je niet wilt missen. Wanneer
Corona het weer toelaat zullen wij jullie
met open armen, en mooie muziek, weer
ontvangen.
Als jeugdcommissie gaan wij door met
voorbereiden en ideeën bedenken. Zodat
prins Twan de spanningzoeker en prinses
Jolanda nog een mooie jeugdmiddag bij
kunnen wonen.
Wij, de jeugdcommissie, blijven door gaan
tot het licht uit gedaan wordt.

Marcia Verwaaijen

Trots op de
dansgarde!
Ook dit seizoen is (zoals we ondertussen
gewend zijn) niet begonnen zoals andere
jaren.
Dit dansgardeseizoen zijn wij namelijk begonnen
met trainen op het schoolplein van basisschool
‘de Wieling’. We hebben dit jaar hard getraind
om voor zowel de Garde als de Prinsengarde een
gardedans en een showdans af te krijgen. Helaas
zijn dit seizoen een hoop trainingen afgelast i.v.m.
met de maatregelen die op dat moment golden.
Wij zijn er dan ook erg trots op dat de
dansgardemeiden met zoveel enthousiasme,
geduld en doorzettingsvermogen hebben
doorgetraind om beide dansen af te krijgen!
Hier zijn wij extra trots op, omdat de meiden niet
de ervaring hebben mogen meemaken van het
optreden afgelopen seizoen. Dit is toch wel het
moment waar naartoe gewerkt wordt.
Wat wij wel hebben mogen meemaken dit
seizoen is het laten zien van alle dansen in
zalencentrum ‘De Kolk’ in het bijzijn van onze
Prins en Prinses carnaval. Wij zijn onze Prins Twan
en prinses Jolanda erg dankbaar dat zij hier met
veel enthousiasme bij aanwezig zijn geweest! De
dansgardemeiden genoten zichtbaar van deze
avond.

goede gezondheid weer te kunnen zien.

Dansgarde 2021
Bovenste rij v.l.n.r.: Maaike Cools, Ruth Kroezen
Jill Strick, Luna Timmermans, Noa Arends, Lynn van
Hoogstraten
Middelste rij v.l.n.r.: Amy van Ingen, Sterre Timmermans,
Iris Huisman, Milly Jansen van Beek, Indy Arends,
Isabeau Wismans
Voorste rij v.l.n.r.: Nikki Bakker, Floor Jansen, Merel-Lou
Uiterwaal

Voor de komende tijd hopen wij onze dansen weer
aan jullie te kunnen laten zien! We kijken er naar
uit om een gezellig feest te vieren en iedereen in

De Dansgardecommissie

»
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Jongste
inwoner
Evie van Waardenburg
Het is alweer even geleden dat ik op Facebook
getagd werd met de vraag of Evie misschien
de jongste inwoner zou zijn. Ze is geboren op
4 februari en daarmee bleek ze echt de jongste
te zijn, hoe leuk is dat!
Door de corona problemen duurde het even
voordat prins en prinses carnaval op bezoek
kwamen, maar dat was wel heel erg leuk! Nog
net op de valreep dat we in het huis aan de
kolkweg wonen. Evie vond alle aandacht super
leuk! En onze oudste dochter Janna vond het
reuze spannend maar had het daarna wel
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aldoor over de prinses! Het tegeltje krijgt een
mooi plekje op de nieuwe kamer van Evie.
Dank jullie wel

Palien van Waardenburg

Informatie
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Pottenbakkerij
Het Ambacht Haalderen
08.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur (ma t/m vrij), 10.00-16.00 uur (za)
Ambachtstraat 8, 6685 BK Haalderen
0481-461314

Voor al uw hang- en sluitwerk. Erkend adviseur en leverancier.
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook voor verbouwingen en renovatie,
zonweringen en houtbewerking. Zorg dat ongewenst bezoek er niet in komt
en maak vandaag nog een afspraak voor GRATIS preventief advies.

P&P Handelsonderneming v.o.f.

van de Mondeweg 23
6685 BK Haalderen
0481 - 451629 • 0481 - 450881 • 06 - 55917471
www.ppmontage.nl • info@ppmontage.nl

Verenigingsinfo
Bestuur

Jaan Verwaaijen (voorzitter), Renate Laracker (bestuurslid), Hanneke Jansen-Van den Dam (penningmeester), Eric Jan
Cools (secretaris), Michel van de Wiel (bestuurslid), Evelien Kaandorp (bestuurslid), Camiel van der Horst (bestuurslid)

Feestlocatie
Zalencentrum De Kolk
Van der Mondeweg 9-11,
6685 BK Haalderen
0481-461397
www.zalencentrumdekolk.nl

Commissies
Dagelijks bestuur Jaan Verwaaijen, Eric Jan Cools, Hanneke Jansen Bestuursleden Renate Laracker, Evelien Kaandorp,
Michel van de Wiel, Camiel van der Horst President Roy Demon (aftredend), William Jansen Jeugd Roxanne DriessenKok, Jaan Verwaaijen, Eric-Jan Cools, William Jansen, Lisa Fölker, Marcia Verwaaijen Chaparonne Evelien Kaandorp
Dansgarde Michel van de Wiel, Sandy van Ingen, Ester Schouten, Filou Abbink Programma Maikel Jansen, Renate
Laracker, Evelien Kaandorp Publiciteit/website/Facebook/Pottekiekertje Eric-Jan Cools, Hanneke Jansen, Michel van
de Wiel Wagenbouw/borden/zaalopbouw/podium Camiel van der Horst, Raad van Elf Onderhoud Stiwan Kaandorp,
Camiel van der Horst Muziek Hanneke Jansen Prinsenkeuze Anja Verhoeven, Gerie Verhoeven, Stiwan Kaandorp,
Evelien Kaandorp Senaat Geert Maassen, Hans Demon, Willie Leijser, Stiwan Kaandorp, Walter Fölker, Marcus Laracker,
Anja Verhoeven Foto’s Evelien Kaandorp Oliebollen Hans Demon, Willie Leijser, Renate Laracker, Jaan Verwaaijen
Sponsoring Frank Bakker, Evelien Kaandorp, William Jansen, Hanneke Jansen Lidmaatschappen Hanneke Jansen
Kleding Evelien Kaandorp, Renate Laracker Zaal opbouw/podium Camiel van der Horst, Raad van Elf.

Colofon
Redactie Het bestuur, Michel van de Wiel Vormgeving Michel van de Wiel Advertenties Evelien Kaandorp, Frank
Bakker, William Jansen, Hanneke Jansen-Van den Dam Fotografie Evelien Kaandorp Oplage 850 exemplaren
Secretariaat 06-29002418 Website/e-mail www.cv-de-kleibakkers.nl/info@cv-de-kleibakkers.nl.
De door adverteerders weergegeven boodschap valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Carnavalsvereniging de Kleibakkers kan
niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele taal- en/of drukfouten. Privacy Wij houden ons aan de AVG-wet. Wilt u uw gegevens laten wijzigen
of verwijderen? Bijvoorbeeld als u ongewild op de foto staat. Neem dan contact met ons op. Lees meer over de nieuwe privacywetgeving op https://
autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
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Nijverheidsweg 2A
6662 NG Elst
0481-353060

Gedempte Turfhaven 35
1621 HD Hoorn
085-0030307

www.impactpersoneel.nl

De ambachtelijke
slager in Lingewaard!
Buurman
Slagerij & Worstmakerij
& Catering

Bemmel
Markt 41A,
6681 AG Bemmel
tel. 0481-451655

Gendt
Dorpstraat 28,
6691 AX Gendt
tel. 0481-422383

www.slagerijbuurman.nl

Huissen
Vierakkerstraat 32,
6851 BE Huissen
tel. 026-3251283

sfeervolle stoere & landelijke woonaccessoires
https://www.facebook.com/Bij-Mien-Thuus-102769221610737

Voor hosting, domeinnaam registratie, website ontwerp & realisatie

www.meervorm.nl | info@meervorm.nl
trotse sponsor van cv de Kleibakkers

